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TSI Benzininis tiesioginio įpurškimo variklis
TDI Turbodyzelinis tiesioginio įpurškimo variklis
ACT Aktyvaus cilindrų valdymo technologija
4Motion „4Motion“ visų ratų pavara
SCR Selektyvioji katalizinė redukcija – pažangioji išmetamųjų teršalų valdymo sistema
OPF Benzininio variklio kietųjų dalelių filtras – pažangioji išmetamųjų teršalų valdymo sistema
BM „BlueMotion“ technologija su ekonomiško riedėjimo laisvąja eiga sistema
DSG Dviejų sankabų automatinė pavarų dėžė
MAN Mechaninė pavarų dėžė

Kainos
T-Cross

Atkreipkite dėmesį:
- Nurodytos kainos, papildomos įrangos komplektacija bei diapazonas yra tik informacinio pobūdžio  
 ir gali būti keičiami be išankstinio informavimo.
- Aktualiausią informaciją galite gauti pas visus Volkswagen atstovas ir partnerius Lietuvoje.
- Papildomos įrangos kainos galioja tik pateikus bazinio modelio kainininką.
- Nurodytos kainos neapima registracijos mokesčio, priimto Lietuvos Respublikos motorinių transporto priemonių registracijos
 mokesčio įstatyme 2019 m. gruodžio 17 d. Nr. XIII-2690 ir įsigaliojusio nuo 2020 m. liepos 1 d.
- Kainininkas išleistas 01.11.2021. Visi ankstesni konkretaus modelio kainininkai laikomi netekę galios.

Benzininiai varikliai
Variklis Transmisija Galia kW / AG Išpildymas Kaina EUR įskaitant PVM Akcinė kaina EUR su PVM Nauda EUR su PVM

1.0 TSI OPF 5MAN 70 / 95 City 19 120 17 575 1 545
1.0 TSI OPF 6MAN 81 / 110 City 19 655 18 619 1 036
1.0 TSI OPF 6MAN 81 / 110 Life 21 532 20 397 1 135
1.0 TSI OPF DSG-7 81 / 110 City 21 304 20 182 1 122
1.0 TSI OPF DSG-7 81 / 110 Life 23 256 22 030 1 226
1.0 TSI OPF DSG-7 81 / 110 Design 26 192 24 810 1 382
1.5 TSI ACT OPF DSG-7 110 / 150 Design 27 572 26 118 1 454

Užsakymai priimami  
žiemos metu

Užsakymai priimami  
žiemos metu

Užsakymai priimami  
žiemos metu
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Ypatingieji Volkswagen pasiūlymai

Komforto paketas 
„City“ modeliui

Komforto paketas 
„Life“ modeliui

Komforto paketas 
„Design“ modeliui

City
W52

Life 
W53

Design
W54

Sutaupykite iki

-25%
T-Cross

1 188 € 1 445 € 1 183 €
Kaina EUR įskaitant PVM Kaina EUR įskaitant PVM Kaina EUR įskaitant PVM

891 € 1 071 € 888 €
Akcinė kaina EUR su PVM Akcinė kaina EUR su PVM Akcinė kaina EUR su PVM

Žiemos paketas, įskaitant šildomas (WW2) 

priekines sėdynes

Parkavimo paketas: parkavimo sistemos (WF1)  

sensoriai priekyje ir gale ir elektra  

nustatomi, prilenkiami ir šildomi išoriniai  

galinio vaizdo veidrodžiai

Užtamsinti šoniniai stiklai gale (4KF) 

ir galinis stiklas 

Radijo sistema „Ready 2 Discover“ (RBB) 

su 20,3 cm jutikliniu ekranu  

Oro kondicionierius „Climatronic“ (9AK) 

su 2 zonų klimatizavimu

Automatinis atstumo reguliavimas  (PF2)

Žiemos paketas, įskaitant šildomas (WW2)  

priekines sėdynes

Užtamsinti šoniniai stiklai gale (4KF) 

ir galinis stiklas

Galinio vaizdo kamera (KA1)

Aktyvus informacinis ekranas (9S0) 

(skaitmeninis prietaisų skydelis) 

Be rakto naudojama užrakinimo (4F2) 

ir užvedimo sistema „Keyless Access“ 

Mobiliojo telefono induktyvaus (9ZV) 

įkrovimo funkcija
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T-Cross

T-Cross paketų pasiūlymas

„R“ stiliaus bamperiai

Kėbulo spalvos apatinės durų ir bamperių dalys

„R-Line“ logotipai priekyje ir šonuose

Medžiaginiai sėdynių apmušalai „Carbon Flag“ 

su vidinėmis dalimis iš sintetinės vilnos „ArtVelours“

Juodos spalvos lubų apmušimas

Pedalai iš pašiaušto nerūdijančio plieno

Priekinių durų slenksčių apsauginės juostos 

iš aliuminio su „R-Line“ logotipais

Tekstiliniai kilimėliai priekyje ir gale 

 tik su PJ2

„R-Line“ paketas

1 623 €

950 €

Kaina EUR įskaitant PVM

Kaina EUR įskaitant PVM

Design
WIL

„R“ stiliaus bamperiai

Kėbulo spalvos apatinės durų ir bamperių dalys

„R-Line“ logotipai priekyje ir šonuose

„R-Line“ eksterjeras
Design

WIE
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DesignLifeCity Išorės įranga
Plieniniai ratlankiai 6J x 16, padangos 205/60 R16 ●   

 

Lengvojo lydinio ratlankiai „Belmont“ 6J x 16,   ●  

padangos 205/60 R16 

Lengvojo lydinio ratlankiai „Chesterfield“ 6,5J x 17,    ● 

padangos 205/55 R17 

Juodos spalvos stogo bėgeliai  ● 

Sidabrinės spalvos anoduoti stogo bėgeliai   ●

Juodos spalvos apdaila ● ● 

Šviesios spalvos apdaila   ●

Atskiros šviesos diodų dienos važiavimo šviesos ● ● ●

Priekiniai šviesos diodų žibintai   ●

Galiniai šviesos diodų žibintai ● ● 

Stilingi galiniai šviesos diodų žibintai   ●

   

Bazinė įranga
T-Cross
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DesignLifeCity Vidaus įranga
Medžiaginiai sėdynių apmušalai „Basket“ ●  

Medžiaginiai sėdynių apmušalai „Triangle Ties“  ● 

Medžiaginiai sėdynių apmušalai „Hexalink“   ●

Vairuotojo sėdynės aukščio reguliavimas ●  

Priekinių sėdynių aukščio reguliavimas  ● ●

Sportinės komfortiškos priekinės sėdynės   ●

Asimetriškai padalintas nulenkiamas galinės sėdynės atlošas ● ● ●

Perstumiama galinė sėdynė ● ● ●

Visiškai nulenkiamas priekinio keleivio sėdynės atlošas  ● ●

Daugiafunkcis vairas ●  

Oda aptrauktas daugiafunkcis vairas  ● ●

Oda aptrauktas daugiafunkcis vairas su pavarų perjungimo galimybe (modeliams su DSG pavarų dėže)  ● ●

Priekinis vidurinis ranktūris  ● ●

Dekoratyviniai intarpai „Softell“ prietaisų panelyje ●  

Dekoratyviniai intarpai „Pineapple“ prietaisų panelyje  ● 

Dekoratyviniai intarpai „Lizard“ prietaisų panelyje   ●

Dokumentų laikiklis vairuotojo skydelyje nuo saulės ●  

Makiažo veidrodžiai skydeliuose nuo saulės  ● ●

Kišenės žemėlapiui ant priekinių sėdynių atlošų  ● ●

Stalčius po priekinio keleivio sėdyne  ● ●

Skaitymo šviestuvai priekyje ir gale ● ● ●

Aplinką sudarantis interjero apšvietimas priekyje   ●

Kojų srities apšvietimas priekyje   ●

Tekstiliniai kilimėliai priekyje ir gale   ●

   

Bazinė įranga
T-Cross

● bazinė įranga ○ papildoma įranga Naujausią informaciją jums suteiks visuose Volkswagen pardavimo salonuose Lietuvoje. www.volkswagen.lt 7

www.volkswagen.lt


DesignLifeCity Saugumo įranga
Signalizacija su automobilio vidaus apsauga ir apsauga nuo nutempimo, centrinis užraktas ● ● ●

Elektroninė stabilizavimo sistema (ESC) ● ● ●

Įkalnės asistentas ● ● ●

Vairuotojo ir priekinio keleivio priekinės oro pagalvės su priekinio keleivio oro pagalvės deaktyvavimu ● ● ●

Galvos oro pagalvių sistema priekiniams ir galiniams keleiviams, šoninės oro pagalvės priekyje ● ● ●

Įspėjimo dėl galimo priekinio susidūrimo sistema „Front Assist“ su avarinio stabdymo funkcija ● ● ●

Praplėsta pėsčiųjų atpažinimo sistema ● ● ●

Antrinių susidūrimų išvengimo sistema (susidūrimų sekos išvengimo stabdymo funkcija) ● ● ●

Eismo juostos išlaikymo asistentas „Lane Assist“ ● ● ●

Skambinimo skubios pagalbos numeriu sistema „eCall“ ● ● ●

Slėgio padangose kontrolės sistema (netiesioginis matavimas) ● ● ●

Vietą ir svorį taupantis atsarginis ratas, įrankių komplektas ir domkratas ● ● ●

ISOFIX tvirtinimo taškai (vaikiškų kėdučių montavimo tvirtinimai šoninėse galinės sėdynės sėdimosiose vietose ir priekinio keleivio sėdynėje) ● ● ●

Nuovargio atpažinimo sistema   ●

   

Bazinė įranga
T-Cross
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DesignLifeCity Funkcionalumas ir kita įranga

Šilumą izoliuojantis priekinis stiklas ● ● ●

Šoniniai langai ir galinis langas su žalsvais šilumą izoliuojančiais stiklais ● ● 

Užtamsinti šoniniai stiklai gale ir galinis stiklas   ●

Oro kondicionierius ● ● 

Oro kondicionierius „Climatronic“ su 2 zonų klimatizavimu   ●

Žiemos paketas   ● 

 - Šildomos priekinės sėdynės    

 - Automatiškai šildomi priekinio stiklo apiplovimo purkštukai   

Greičio ribotuvas ● ● 

Automatinis atstumo reguliavimas ACC   ●

modeliuose su DSG pavarų dėže taip pat su „Stop & Go“ funkcija   

Automatinis važiavimo šviesų įjungimas, „Leaving Home“ ir „Coming Home“ funkcijos ● ● ●

Priekiniai rūko žibintai su pasukimo šviesomis   ●

Dinaminis žibintų šviesos nuotolio reguliavimas   ●

Elektra nustatomi ir šildomi išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai ● 

Elektra nustatomi, prilenkiami ir šildomi išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai  ● ●

Parkavimo sensoriai priekyje ir gale  ● ●

Radijo sistema „Composition Colour“ ● ●  

 - 16,5 cm jutiklinis ekranas   

2 garsiakalbiai ●  

6 garsiakalbiai  ● ●

Radijo sistema „Ready 2 Discover“   ● 

 - 20,3 cm jutiklinis ekranas   

Bazinė įranga
T-Cross

● bazinė įranga ○ papildoma įranga Naujausią informaciją jums suteiks visuose Volkswagen pardavimo salonuose Lietuvoje. www.volkswagen.lt 9

www.volkswagen.lt


DesignLifeCity 

Mobiliojo telefono sąsaja ● ● ●

2 USB-C sąsajos priekyje ● ● ●

Daugiafunkcė indikacija „Plus“ ● ● ●

Paruošimas „We Connect“ ir „We Connect Plus“ ● ● ●

Skaitmeninio radijo transliacijos priėmimas DAB+ ● ● ●

„Start-Stop“ sistema su stabdymo energijos rekuperacija ● ● ●

Į du aukščio lygius nustatomos bagažinės grindys  ● ●

   

5 metų iki 100 000 km ridos garantija (pirmieji du metai be ridos apribojimo) ● ● ●

Automobilio literatūra ● ● ●

   

Bazinė įranga
T-Cross
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Papildoma įranga
T-Cross

Kodas
Kaina EUR

įskaitant PVMDesignLifeCity

Lengvojo lydinio ratlankiai „Rochester“ R16 PJI ○   606 

 - Lengvojo lydinio ratlankiai 6J x 16 PJI  ○  144 

 - Padangos 205/60 R16 

     

 Lengvojo lydinio ratlankiai „Bangalore“ R17 PJJ  ○  490 

 - Lengvojo lydinio ratlankiai 6,5J x 17 PJJ   ○ 144 

 - Padangos 205/55 R17 

     

Lengvojo lydinio ratlankiai „Manila“ R17, juodos spalvos PJK  ○  490 

 - Lengvojo lydinio ratlankiai 6,5J x 17 PJK   ○ 144 

 - Padangos 205/55 R17 

     

Lengvojo lydinio ratlankiai „Sebring“ R17, Volkswagen R PJ3   ○ 255 

 - Lengvojo lydinio ratlankiai 6,5J x 17      

 - Padangos 205/55 R17 

     

Lengvojo lydinio ratlankiai „Nevada“ R18, Volkswagen R PJ2   ○ 601 

 - Lengvojo lydinio ratlankiai 7J x 18      

 - Padangos 215/45 R18 

     

     

Ratlankiai ir padangos

● bazinė įranga ○ papildoma įranga Naujausią informaciją jums suteiks visuose Volkswagen pardavimo salonuose Lietuvoje. www.volkswagen.lt 11
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Papildoma įranga
T-Cross

Kodas
Kaina EUR

įskaitant PVMDesignLifeCitySaugumo įranga

Apšvietimas

Automatinis atstumo reguliavimas (ACC) PF2 ○ ○ ● 250 

 modeliuose su DSG pavarų dėže taip pat su „Stop & Go“ funkcija 

 tik su PU2 arba PU3     

„Blind Spot“ sensorika su išvažiavimo iš stovėjimo vietos asistentu 7Y8 ○ ○ ○ 313

Nuovargio atpažinimo sistema EM1 ○ ○ ● 74

Prevencinė automobilyje esančių žmonių apsaugos sistema PES ○ ○ ○ 152

     

Priekiniai rūko žibintai su pasukimo šviesomis 8WH ○ ○ ● 191

Apšvietimo ir matomumo paketas WLA ○ ○ ○ 209 

 - Lietaus sensorius      

 - Automatiškai tamsėjantis vidinis galinio vaizdo veidrodis 

 - Tolimųjų šviesų valdymas „Light Assist“     

Priekiniai šviesos diodų žibintai WLL  ○ ● 1 179 

 - Dinaminis žibintų šviesos nuotolio reguliavimas      

 - Priekiniai rūko žibintai su pasukimo šviesomis     

     

● bazinė įranga ○ papildoma įranga

Vairai
Oda aptrauktas daugiafunkcis vairas PU2 ○ ● ● 163

Oda aptrauktas daugiafunkcis vairas su pavarų perjungimo galimybe PU3 ○ ● ● 244 

 modeliams su DSG pavarų dėže     
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Papildoma įranga
T-Cross

Kodas
Kaina EUR

įskaitant PVMDesignLifeCityGarso ir navigacijos sistemos bei multimedijos sistemos
Radijo sistema „Ready 2 Discover“ RBB ○   413 

 - 20,3 cm jutiklinis ekranas RBB  ○ ● 293 

 - 6 garsiakalbiai     

Navigacijos sistema „Discover Media“ RBD ○   980 

 - 20,3 cm jutiklinis ekranas RBD  ○  860 

 - 6 garsiakalbiai RBD   ○ 567 

 - Navigacijos kortelės atnaujinimas nuotoliniu būdu      

 - Dinaminis kelio ženklų atpažinimas     

 6 garsiakalbiai 8RL ○ ● ● 120

Garso sistema „beats“ 9VG  ○ ○ 505 

 - 8 kanalų skaitmeninis stiprintuvas      

 - 6 garsiakalbiai      

 - Žemųjų dažnių kolonėlė      

 - Bendroji išvesties galia 300 W      

 tik su RBB arba RBD     

Aktyvus informacinis ekranas (skaitmeninis prietaisų skydelis) 9S0  ○ ○ 402 

 tik su RBB arba RBD     
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Papildoma įranga
T-Cross

Kodas
Kaina EUR

įskaitant PVMDesignLifeCityPrisijungimo galimybės

Klimatizavimo įranga

Interjero apdaila ir sėdynės

„App Connect“ funkcija 9WT ○ ○  227

„App Connect“ funkcija su App-Connect Wireless už Apple CarPlay 9WJ ○ ○ ○ 227 

 tik su RBB arba RBD     

Belaidžio mobiliųjų telefonų įkrovimo funkcija 9ZV ○ ○ ○ 120 

 tik su RBB arba RBD     

     

Oro kondicionierius „Climatronic“ su 2 zonų klimatizavimu 9AK ○ ○ ● 378

Žiemos paketas su šildomomis priekinėmis sėdynėmis WW2 ○ ○ ● 332 

 - Šildomos priekinės sėdynės      

 - Automatiškai šildomi priekinio stiklo apiplovimo purkštukai     

Užtamsinti šoniniai stiklai gale ir galinis stiklas 4KF ○ ○ ● 191

     

Priekinių sėdynių juosmens atramos reguliavimas 7P4  ○ ○ 120

Sėdynių komforto paketas PK1 ○   242 

 - Priekinių sėdynių juosmens atramos reguliavimas      

 - Priekinių sėdynių aukščio reguliavimas      

 - Stalčius po priekinio keleivio sėdyne     

     

● bazinė įranga ○ papildoma įranga Naujausią informaciją jums suteiks visuose Volkswagen pardavimo salonuose Lietuvoje. www.volkswagen.lt 14
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Papildoma įranga
T-Cross

Kodas
Kaina EUR

įskaitant PVMDesignLifeCityFunkcionalumas ir kita įranga

Garantija

Be rakto naudojama užrakinimo ir užvedimo sistema „Keyless Access“ 4F2  ○ ○ 379

Galinio vaizdo kamera KA1 ○ ○ ○ 282 

 tik su RBB arba RBD     

Parkavimo paketas WF1 ○ ● ● 664 

 - Parkavimo sensoriai priekyje ir gale      

 - Elektra nustatomi, prilenkiami ir šildomi išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai     

Parkavimo asistentas „Park Assist“ 7X5  ○ ○ 644

Tekstiliniai kilimėliai priekyje ir gale 0TD ○ ○ ● 106

Nuimamas priekabos kablys 1D2 ○ ○ ○ 779 

 tik su WF1     

Važiavimo profilio pasirinkimas PDE  ○ ○ 134

Juodos spalvos stogo bėgeliai 3S2 ○ ●  180

Peleninė ir cigarečių uždegiklis priekyje 9JD ○ ○ ○ 28

     

Pratęsta garantija – iki 5 metų arba iki 150 000 km EA9 ○ ○ ○ 111
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T-Cross

Kėbulo spalvų pasiūla

0Q0Q
„Pure White“ 

 
6U6U
„Ascot Gray“

4M4M
„Energetic Orange“ 
metallic

0Z0Z
„Makena Turquois“ 
metallic

0A0A
„Reef Blue“
metallic

5W5W 
„Smoky Gray“  
metallic

8E8E
„Reflex Silver“ 
metallic

2T2T
„Deep Black“ 
pearlescent

207 €0 €

501 € 649 € 501 € 501 € 501 € 501 €

Kėbulo spalva  

„Metallic“ arba „pearlescent“ kėbulo spalva

Naujausią informaciją jums suteiks visuose Volkswagen pardavimo salonuose Lietuvoje. www.volkswagen.lt 16
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Suteikite savo automobiliui šiek  

tiek išskirtinumo. Nuo pagrindinių 

elementų iki specifinių priedų ir 

stilingų gyvenimo būdo atributų. 

Su jais tikrai būsite pastebėti!

T-cross priedai



T-Cross Originalūs priedai

*Rekomenduojama pardavimo kaina. Kainos nurodytos be įrengimo darbų kainų.

03  Purvasaugiai
Ilgaamžiai ir patvarūs: originalūs Volkswagen purvasaugiai veiksmingai apsaugo 
kėbulo dugną ir bamperius nuo purvo gausos. Be to, jie ženkliai sumažina nuo 
kelio keliamų akmenukų smūgių pavojų ir apsaugo nuo vandens purslų.

Priekiniai purvasaugiai  Galiniai purvasaugiai

2GM075111 2GM075101

50 € 50 €

01  Universalūs kilimėliai  
visiems sezonams
Originalūs, universalūs Volkswagen kilimėliai visiems 
sezonams apsaugo Jūsų automobilio interjerą nuo 
purvo ir drėgmės. Jie sukonstruoti taip, kad puikiai 
atitiktų savo vietą, juos lengva nuvalyti, o apatinė 
jų dalis yra neslidi. Išskirtinį vizualinį privalumą 
sukuria integruotas modelio pavadinimas. Kilimėliai 
yra 100 % perdirbami, labai patvarūs ir ilgaamžiai. 
Originaliems, universaliems kilimėliams visiems 
sezonams gaminti naudojamos medžiagos užtikrina 
jų ženkliai mažesnį svorį ir mažiau skleidžiamų kvapų, 
lyginant su įprastais guminiais kilimėliais. Rinkinį sudaro 
keturi kilimėliai, skirti kojų sričiai priekyje ir gale.

2GM061500 82V

81 €
 

01 02

03

02  Apsauginė slenksčių plėvelė
Priverčia atkreipti dėmesį įlipant į automobilį: juoda 
plėvelė su sidabrinės spalvos dekoratyvinėmis juostelėmis 
ne tik vizualiai paryškina įlipimo į Jūsų automobilį sritį, 
bet ir apsaugo jį nuo įbrėžimų. Kruopščiai pritaikyta 
juostos formos įlipimo slenksčio plėvelė lengvai 
priklijuojama reikiamoje vietoje. Vieną rinkinį sudaro 
keturios plėvelės, skirtos kojų sričiai priekyje ir gale.

2GM071310

111 €
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*Rekomenduojama pardavimo kaina. Kainos nurodytos be įrengimo darbų kainų.

T-Cross Originalūs priedai

05  Apsauginė bagažo skyriaus 
pakrovimo krašto plėvelė
Kruopščiai pritaikyta ir skaidri apsauginė bagažo skyriaus 
pakrovimo krašto plėvelė patikimai apsaugo bamperį nuo 
įbrėžimų, galinčių susidaryti pakraunant ir iškraunant bagažo 
skyrių. Greitai ir lengvai priklijuojama reikiamoje vietoje.

2GM061197

57 €
 

04  Bagažo skyriaus įdėklas
Originalus Volkswagen bagažo skyriaus įdėklas apsaugo 
bagažo skyrių nuo purvo ir neleidžia daiktams slysti 
bagažo skyriaus viduje. Be to, tiksliai pritaikytas iš plastiko 
pagamintas paviršius yra plaunamas, neslidus ir atsparus 
rūgštims. Įdėklą gaubianti maždaug 4 cm aukščio 
kraštinė briauna apsaugo nuo skysčių išbėgimo ant 
automobilio grindų. Su automobilio pavadinimo užrašu.

2GM061160A

65 €
 

04

05
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06  Bazinis „Travel & Comfort“ 
sistemos laikiklis
TModulinė „Travel & Comfort“ sistema suteikia gausybę 
galimybių, padedančių keliauti lengviau ir patogiau. 
Pritvirtinus tinkamus Volkswagen aksesuarus prie bazinio 
laikiklio, visi daiktai yra reikiamose vietose. Bazinis laikiklis 
gali būti naudojamas derinyje su šiais priedais: universaliu 
kabliu, drabužių kabykla, atlenkiamu staliuku, „Apple 
iPad“ laikikliu, skirtu „iPad 2-4“ ir „iPad mini“, taip pat ir 
„iPad Air“ bei „Samsung Galaxy Tab 3/4 10.1“ laikikliu. 
Bazinis laikiklis montuojamas, paprastai jį tvirtinant 
varžtais tarp galvos atramos kreipiančiųjų strypų.

000061122

22 €
 

07  Drabužių kabykla 
„Travel & Comfort“ sistemai
Drabužių kabykla yra tvirtinama prie bazinio laikiklio, 
naudojantis paprasta fiksavimo sistema. Drabužių kabykla 
leidžia vežti drabužius taip, kad jie nesusilamdytų, o dėl 
integruoto kablio ja galima naudotis už automobilio ribų.

000061127B

63 €
 

06 07
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10  Dviračio laikiklis
Originalus Volkswagen dviračio laikiklis, skirtas vertikaliai vežti dviračius ant automobilio 
stogo, žavi savo unikalios konstrukcijos rėmu ir bėgeliais ratams, kurie automatiškai 
užtikrina tinkamą dviračio padėtį. Pažangi užveržimo momentą ribojanti rankenėlė 
reguliuoja dviračio prisukimą ir garantuoja, kad dviratis yra tinkamai pritvirtintas. Dėl 
patogaus tvirtinimo aukščio (maždaug akių lygyje) dviračius lengva be didesnių pastangų 
pritvirtinti net ant didesnių automobilių. Atlaikęs išskirtinį „City Crash Plus“ bandymą 
dviračių laikiklis atitinka aukščiausius Volkswagen standartus. 
Dviračių rėmams iki 100 mm (ovaliems) arba 80 mm (apvaliems)

000071128F

148 €
 

08  Skersiniai atraminiai 
strypai ant stogo
Originalūs Volkswagen skersiniai atraminiai strypai 
ant stogo yra ideali bazinė sistema visiems stogo 
priedams. Išbandyti pagal griežtus Volkswagen „City 
Crash Plus“ bandymo reikalavimus skersiniai atraminiai 
strypai ant stogo pagaminti iš aerodinaminio kontūro 
aliumininio profilio, prie kurio galima tvirtinti banglenčių, 
dviračių, slidžių ir snieglenčių tvirtinimus ar praktiškas 
stogo bagažines. Skersiniai atraminiai strypai ant 
stogo visiškai surinkti ir kruopščiai pritaikyti prie 
automobilio. Juos galima saugiai ir tiksliai pritvirtinti 
prie automobilio stogo, nenaudojant jokių įrankių. 
Lengvai sumontuojamas aerodinaminis profilis dėl 
savo paviršiaus struktūros sumažina vėjo keliamą 
triukšmą. Skersiniai atraminiai strypai ant stogo gali 
būti užrakinami ir apsaugomi nuo vagystės. Tiekiami 
kartu su užveržimo momentą ribojančiu veržliarakčiu.

2GA071151A

244 €
 

08 09

10

09  Stogo bagažinė
Naujoji originali Volkswagen stogo bagažinė „Comfort 
460“, kurios talpa yra apie 460 litrų, išsiskiria optimaliu 
aerodinaminiu dizainu, maksimaliai sumažinančiu nemalonų 
važiavimo keliamą triukšmą. Ji buvo pritaikyta prie naujųjų 
Volkswagen modelių šiuolaikinių dizaino linijų ir žavi savo 
iš anksto sumontuota greitojo tvirtinimo sistema. Naujoji 
bagažinė yra aprūpinta pažangia „DuoLift“ sistema, 
kuri suteikia galimybę atidaryti bagažinę iš abiejų pusių. 
Bagažinės viduje esantys 3 įtempiamieji diržai apsaugo 
daiktus nuo slankiojimo. Stogo bagažinė tvirtinama, 
naudojant 3 taškų centrinį tvirtinimo mechanizmą, ir tiekiama 
blizgios juodos spalvos. Kadangi jos ilgis siekia 2,30 m, ji 
idealiai tinka žiemos sporto inventoriui vežti, nes į ją be 
problemų telpa visų įprastinių dydžių slidės ir snieglentės.

000071200AE

667 €
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11  Jungiamieji
Premium USB laidas specialiai buvo sukurtas sujungti jūsų 
telefoną ar kitus mobilius įrenginius su jūsų Volkswagen 
Infotainment sistema. Jis taip pat puikiai priderintas 
prie jūsų automobilio vidaus. Būdamas 30 cm ilgio jis 
leis pasidėti įrenginį šalia esančioje dėtuvėje, bet nėra 
toks ilgas, kad keltų nepatogumų. Pats laidas padengtas 
aukščiausios kokybės tekstile, o jo jungtys – chromuoto 
metalo, su Volkswagen logotipu. Žinoma, šiuo laidu 
galėsite patogiai naudotis Android Auto ar MirrorLink per 
AppConnect funkcijomis, ir aišku, jūsų įrenginys bus tuo 
pačiu metu kraunamas. Premium laidas ypatingai puikiai 
tinka naudotis išmaniojo telefono žemėlapiais ir visais 
kitais privalumais pakeliui! 
Galimi laidai: į Micro-USB; USB-C arba Apple 
Lightning, gali būti 30 cm arba 70cm ilgio.

000051446BF/BG/BK/BL

34–48 €
 

12  Vilkimo kablys (komplektas)
Originalus Volkswagen vilkimo kablys ir konkrečiam 
automobiliui skirtas elektros instaliacijos rinkinys 
sudaro visą papildomo įrengimo paketą automobiliams 
be išankstinio gamyklinio paruošimo vilkimo kabliui. 
Aktyvavimo dokumentas su individuliu aktyvavimo kodu 
leidžia jį visiškai integruoti į automobilio elektroniką 
ir užtikrina teisingą visų prijungtų valdymo prietaisų 
kodavimą. Tai užtikrina saugią priekabų ar laikymo 
sistemų eksploataciją. Originalus prie automobilio 
pritaikytas Volkswagen elektros instaliacijos rinkinys 
(13 polių) užtikrina įtampos tiekimą ir saugią 
priekabos eksploataciją. Jei yra visi komponentai, 
garantuojama visiška integracija į CAN komunikacinį 
tinklą, įskaitant pagalbinę priekabos stabilizavimo 
funkciją, stabdžių kontūrus ir visų automobilyje 
esančių asistavimo vairuotojui sistemų pritaikymą.

2GM092103

502 €
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Vairuok saugiai
su draudimu! 

Merano, 6.0J X 16 ET35 
Brilliant Silver, 
205/60 R16  
Goodyear ULTRA GRIP ICE ARCTIC  
su smeigėmis 

1 084 €

Merano, 6.0J X 16 ET35, 
Brilliant Silver, 
205/60 R16 
Goodyear ULTRAGRIP ICE 2 
minkšta 

1 084 €

Sebring, 6.5J x 17 ET39, 
Grey Metallic, 
Yokohama IG-60, 
Nordic compound, 
205/55 R17 

1 283,6 €

Merano, 6.0J X 16 ET35, 
Brilliant Silver, 
205/60 R16 
Sava SA Eskimo Ice 
minkšta 

985 €

Sebring, 6.5J x 17 ET39,  
Grey Metallic, 
Michelin, X-ice north 4, 
205/55 R17, 
Nordic studded
 

1 615,4 €

2GM071496 8Z8/GY7937705/GY793706/GY793707

2GM071497Z49/Latakko

*Rekomenduojama pardavimo kaina. Kainos nurodytos be įrengimo darbų kainų.

T-Cross Originalūs priedai
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T-Cross

Matmenys

Kraftstoffverbrauch in l/100 km: 5,3–4,1 (kombiniert), CO₂ -Emissionen in g/km: 121–107 (kombiniert)
1) Wert bei zul. Gesamtgewicht, je nach Ausstattung kann der genannte Wert abweichen.
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Abmessungen

Gepäckraumvolumen 
Rücksitzbank aufgestellt, l 
455

Gepäckraumvolumen 
Rücksitzbank geklappt, l 
1.281

Wendekreis, mm
ca. 10.600

Überhangwinkel vorn/hinten ¹⁾
16,6/18,5

Rampenwinkel ¹⁾
14,0

T-Cross

Der T-Cross  –  Abmessungen  –  21  

2551

1977

20
4196

6

14
60

14
29

748

1465

10
34

4108 min.
4235 max.

15
84

 m
ax

.

1760 min.
1782 max.

1526 min.
1534 max.

1504 min.
1512 max.

Kraftstoffverbrauch in l/100 km: 5,3–4,1 (kombiniert), CO₂ -Emissionen in g/km: 121–107 (kombiniert)
1) Wert bei zul. Gesamtgewicht, je nach Ausstattung kann der genannte Wert abweichen.

2551

1977

20
4196

6

14
60

14
29

748

1465

10
34

4108 min.
4235 max.

15
84

 m
ax

.

1760 min.
1782 max.

1526 min.
1534 max.

1504 min.
1512 max.

Abmessungen

Gepäckraumvolumen 
Rücksitzbank aufgestellt, l 
455

Gepäckraumvolumen 
Rücksitzbank geklappt, l 
1.281

Wendekreis, mm
ca. 10.600

Überhangwinkel vorn/hinten ¹⁾
16,6/18,5

Rampenwinkel ¹⁾
14,0

T-Cross

Der T-Cross  –  Abmessungen  –  21  

2551

1977

20
4196

6

14
60

14
29

748

1465

10
34

4108 min.
4235 max.

15
84

 m
ax

.

1760 min.
1782 max.

1526 min.
1534 max.

1504 min.
1512 max.

Kraftstoffverbrauch in l/100 km: 5,3–4,1 (kombiniert), CO₂ -Emissionen in g/km: 121–107 (kombiniert)
1) Wert bei zul. Gesamtgewicht, je nach Ausstattung kann der genannte Wert abweichen.

2551

1977

20
4196

6

14
60

14
29

748

1465

10
34

4108 min.
4235 max.

15
84

 m
ax

.

1760 min.
1782 max.

1526 min.
1534 max.

1504 min.
1512 max.

Abmessungen

Gepäckraumvolumen 
Rücksitzbank aufgestellt, l 
455

Gepäckraumvolumen 
Rücksitzbank geklappt, l 
1.281

Wendekreis, mm
ca. 10.600

Überhangwinkel vorn/hinten ¹⁾
16,6/18,5

Rampenwinkel ¹⁾
14,0

T-Cross

Der T-Cross  –  Abmessungen  –  21  

2551

1977

20
4196

6

14
60

14
29

748

1465

10
34

4108 min.
4235 max.

15
84

 m
ax

.

1760 min.
1782 max.

1526 min.
1534 max.

1504 min.
1512 max.

Naujausią informaciją jums suteiks visuose Volkswagen pardavimo salonuose Lietuvoje. www.volkswagen.lt 24

www.volkswagen.lt


www.volkswagen.lt

www.volkswagen.lt

